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Oprávn ný: dle smlouvy

Druh v cného b emene: dle smlouvy

vymezení rozsahu v cného b emene k ásti 
pozemku

Ing. Pavel Vo íšek
Vysoká u Holic 26
534 01 HOLICE
(tel.: 604 679 053)

428-45/2014

Pardubice

Dolní Rove

Horní Rove

Pardubice 2-2/12

viz. seznam sou adnic

24. íjna 2014 44/2014

Ing. Pavel Vo íšek

2254/2005
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Díl p echází z pozemku

ozna eného v

katastru

nemovitostí

d ív jší poz.

evidenci

Druh pozemku

Zp sob využitíparc. íslem parc. íslem

pozemku

Ozna ení Vým ra parcely

ha m 2

Zp sob využití

Typ stavbyDruh pozemku

Zp sob využití

Dosavadní stav Nový stav

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJ  KATASTRU NEMOVITOSTÍ

íslo plánu:

Okres:

Obec:

Mapový list:

Dne: íslo:íslo:Dne:

Náležitostmi a p esností odpovídá právním p edpis m.

Vyhotovitel:

Dosavadním vlastník m pozemk  byla poskytnuta možnost

které byly ozna eny p edepsaným zp sobem:

Kat. území:

Jméno, p íjmení:

íslo položky seznamu ú edn  oprávn ných

zem m ických inženýr :

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podob  uloženému

v dokumentaci katastrálního ú adu.

Jméno, p íjmení:

íslo položky seznamu ú edn  oprávn ných

zem m ických inženýr :

seznámit se v terénu s pr b hem navrhovaných nových hranic,

Geometrický plán ov il ú edn  oprávn ný zem m ický inženýr:
GEOMETRICKÝ PLÁN
pro

Stejnopis ov il ú edn  oprávn ný zem m ický inženýr:

Ov ení stejnopisu geometrického plánu v listinné podob .Katastrální ú ad souhlasí s o íslováním parcel.





16       631296,98 1064497,44 8   netrvalá stabilizace

15       631298,85 1064498,25 8   netrvalá stabilizace

14       631306,65 1064471,47 8   netrvalá stabilizace

13       631302,36 1064483,12 3   netrvalá stabilizace

12       631298,33 1064500,48 3   netrvalá stabilizace

11       631295,80 1064500,74 8   netrvalá stabilizace

10       631295,17 1064498,79 8   netrvalá stabilizace

9        631296,71 1064498,63 3   netrvalá stabilizace

8        631300,44 1064482,54 3   netrvalá stabilizace

7        631304,32 1064471,97 3   netrvalá stabilizace

6        631299,39 1064473,73 8   netrvalá stabilizace

5        631299,90 1064471,43 8   netrvalá stabilizace

4        631302,97 1064470,33 8   netrvalá stabilizace

3        631304,93 1064469,64 3   netrvalá stabilizace

2        631305,25 1064467,62 3   netrvalá stabilizace

1        631307,23 1064467,94 3   netrvalá stabilizace

Y X Y X

Sou adnice pro zápis do KN Sou adnice ur ené m ením

Poznámka
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Seznam sou adnic (S-JTSK)
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